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Eksterordinara Generala Kunsido 

La Eksterordinara Ĝenerala Kunsido 	Art. 7, paragrafo b), anstatauigr: " 
de Hispana Esperanto-Federacio okazis Tienen los mismos dereehos que" per 
la 15an de majo, je la I0a horo, en la Tienen los mismos derechos y obliga-
HEF-sidejo, komforme al la kunvoko là- ciunes que" 

rita pere de la asocia organo, Boletin. 	Art. 8, aldoni: "Tienen las mismas 
obligaciones que los socios ordinarios 

Laŭ  la difinita tagordo, uni unuanime individuales, excepto el pagode cuotas." 
aprobis la necesajn modifujn de nia sta- 	Art. 13, dua paragrafo, anstataúigi: 
tuta por adaptado al la nova levo: "Ley "En el mismo podrdn incluirsc aquelias 
Oruanica 1/2002, de 22 de marzo, regu- cucstiones que los socios soliciten de la 
ladora del Derecho de Asociación". 	junta directiva al menus con un mes de 

La inodifoj estas jenaj: 	 antelaciún." per "En el mismo Sc incluird 
Art. 1, unua paragrafo, enmeti: "en tola cuestiOn a tratar que al menus 10 so-

los ténninos especif cados en la Ley cios hayan solicitado conjuntamente de 
Orgdniea 1/2002, de 22 de marzo," 	la junta directiva al menos con un mes de 

A t. 1 dua paragrafo, anstatail igi '`Su antelaciiín." 
ofcina central" per " Su domicilio so- 	Art. 15, enmeti: "La asamblea de so- 
cial" 	 eios qucdard. validamente constituida 

Art. 6, paragrafo a), aldoni: "Tendril cualquicra que sea et nlnnero de asocia-
las siguientes obligaciones: compartir dos, presentes o representadus, que con-
los objetivos de la Eederacidn; abonar cunran a la misura." 
las cuotas que con arreglo a los estatutos 	Art. 19, enmeti: "Los micinbrus de la 
se acucrdcn por la asamblea general; junta directiva cesardn por alguna de las 
acatar y cuinplìr los acuerdos valida- siguiente,scausas: 1) por rcnuncia volun- 
mente adoptados por la junta directiva." 	tarla comunicada por eserito a la junta 

Art. 6, paragrafo c) enmeti: "Tiene las directiva; 2) por incumplimiento de las 
mismas obligaciones que cl socio ordi- obligaciones que tuvieran encomcnda- 

nario." 	 das, (J uando asi lo acuerde la asamblea 
Art. 7, paragrafo a), anstataŭigi: " general; y 3) por expicaciòn del manda- 

Tendrdn los mismos derechus que" per" to." 
Tendran los mismos dereehos y obliga- 	Art. 20, anstataŭi<gi: " tres iniembro.s 

clones que' 	 de la junta direetava" pur "tres iniembros 
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de la junta directive o el 20% de los aso- 	Art. 31, aldoni; "El ejercicio asociati- 
ciados."; kaj aldoni: "La junta directiva v°o y econónrico coincidirii con el ario na-
quedarà vàlidamentc constituida coal- rural y su cierre tendr r lu<gar el dia 31 de 
quiera que sea el numero de dircctivos diciembre de cada aria." 
asistcntes. La junta directiva anadird a su 	

Laŭ  la dua punkto dc la tagurdo, oni ordon del dia ludo asunto a tratar que 
kontrolis kaj unuaninre aprobis la doku- haya sido solicitado con suficienie ante- 
mentaron prezcntcndan al la M inistrcju lación por al menus 1.0 socion." 	
pri Enlandaj Aferoj rilate al la asocia 

Anstataŭigi `"De Ins finanzas" per agado dum 2003 (Raporto pri aktivaĵoj, 

`.Regimen de fmanciación, contabiiidad Bilancon ktp.). 
y doeumentaciòn" 	 La Sekretario malfermis la Kunsidon 

is la 11 a horo. 
Art. 29, aldoni: ", y los intereses o 

rentas que puedan producir los bienes de 
la asociación." 

El la Protokolo resutnis 

Miguel Gutierrez 

Alvoko al 

Generala Kumsàda de HEF 

Konformc al nia statuto, la HEF-prezidanto alvokas ĉiujn membrojn al la 
Ĉicnerala Kunsido okazonta en la fakultato pri Ekonoiniko, Avda. Lchendakari 
Aguirre, Bilbao,la sabaton 28an de aŭgusto de 2004, kadre de la 63a Hispana 
Kongreso, por pritrakti jenan tagordon: 

1. Lego kaj eventuala aprobo de la protukoloj de la do antaŭaj kunsidoj. 
2. Eventualej .komentoj pri la kantu-etato kaj agadraporto de la jaro 
2003, jam aprobitaj. 

3. Prezentu de la jarraporto de Fundación Esperanto en 2003. 

4. Invito la membrojn kandidatii en la venontjara reelekto de la estraro. 
5. Propuno eldoni adresaron de la membroj. 

6. Demandoj, petoj, proponoj. 

La sekretario: Manolo Parra 
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Estrarkunsido 

kaj 8a punktoj: ne plenumi is. 9a punk-
to; Pedro esploris la liskajn devojn dc la 

asocio; ŝajnas oportune provizore ne-
nion fari pri tiu temo, 10a punkto: Ni 
plue traktadas kun la mecenate, per alve-
ni al fina interkonsento. 

2-Post iom pli ol unu jaro okazos ree- 
La HEF-estraro kunsidis en la madri- lckto de la estraro. Pedro Garrote planas 

da sidejo la tagon 15an de majo 2004 rekandidati por la kasista posteno. San-
ckdc la I la horo is la 14:00. Ceestis la ciao, Cruz, Parra kaj Gutierrez Adúriz 
estraranoj Miguel Angel Sancho, Pedro anoncas ke ili ne rckandidatos. Parra, ta-
Garrote, Marcos Cruz, Manuel Parra, men, ofertas alnlcnaú unujaran helpa-
kaj partoprcnis per retposto Miguel Gu- don al la nova sekretario. Oni alvokas 
tierrez. Krome ĉeestis la kunlaboranto ĉiujn HEF-anojn konsideri kandidatiLion 
Ana Manero. Prezentis siajn ekskuzoj a al la estraj postenoj, sciante ke tute ne ne- 
Jose Maria Gatofre. 	 estas loLii en Madrido. 

Pritraktitaj aferoj: 3-Sciinte kc Augusto Casquero estas 

proponita poi ricevi la premion "Ada S i-

1-La sekretario laŭticgas la protoko- korska", ni decidas unuaninte apogi tiun 

Ion de la antaŭa kunsido (25. jan. )004, proponon, konsiderante la largajn mcri-

trovebla en Boletin-364), kaj oni din 
aprobas. Pri 	plenumo de ties 	4-HEF antaŭniendos 50 ekzemple- 
decidoj, oni konstatis jenan: 4a punkto: rojn de la libro "Esperanto, lengua y cui-
Efektive, Rali kaj Luis donaeis komputi- tera", de Antonio Valen, aperonta en la 
Ion, kaj I-IE.F aĉetis unu plian, do ni ha- kongreso en Bilbao. 
vas nun du novajn. 7a pun.kto: Ni iom 
enketis, kaj konkludis ke estas pli 	 Ln Ser ~erario, Mcrnolo Parta pru- 
dente provizore forlasi tiun planon. 6a 	La Prezidanto, Miguel Angel Sancho 

tojn de Augusto, 

HEF-Kotizoj 

OM ordinara membro 	 29,00 € 

OM kun junulkarto 	  26,10 € 

PM patrona membro 	 58,00 € 

KM kolektiva membro 	 58,00 € 

EM (nur pur jamaj EM-anoj 1995e) 	  24,00 €~, 
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Pri Grupaj,  
<ZI 	A.sacioj 

ZNNNI keaj 	peu. 

Andaluzio 

Jaena Esperanto-Asocio kaj 
Hel-ikso kunlaburas por la senpaga pu-
blikigo de retoj esperantaj verkoj. La 

pako de Hel-lk.so estas rekte kontaktebla 
tri, la pa~,aro de la jaena asocio 
<www.esperanto-jacn.tk>, klaku sur 
"Esperanto' kaj poste sur `°Eldonejo 
]íei-lkso'. 

" f 'i jare JEA partoprenos en la etna 
íestivalo " Etnosur". kiu okazos en Alca-

1 la Real de la 16a =ais la l dia de julio. 

Prrhlo I oche 

* La 22an dejunio du membroj de la 
Ĵus fondita Onuba E-Asocio estis interv-
juataj ĉe  Radio Nacional 5 Todo Noticias 
por la provinca elsendo. 

Victor M. Macias 

* La nova ret-sidejo de Sevila Espe- 	Ekstremaduro 
ranto-.Asocio estas <.httpJ'c.s.~ueuci- 

tics.conn.'e.speranto .sevilo > 	 * De la la ~,i,is la 3a de majo okazis en 

Kelkaj c.sperantistoj de Onubo Don Benito interŝanao inter la grupoj de 

(Huelva) kunvenis la 30an de niajn por lerncjanoj, L-komencantoj de la lernejoj 

konatighi kaj orilaniriphi kun Ia celo a«i Ccatro Cardino, de Don Benito (II ispa-

por la lingvo intcr7 acia en Onubo kaj nio) kaj Branuncamp Freire de Pontinha 

diskonigi la urbon en Esperuntio. Oni (Portugalio). Ni esperas ke pluraj el ili 

planas konstrui retapagharon, kaj jam progresos. La foto montras la emocian 

oni havas ret-liston: <EsperantoenOnu- adiaŭon. 

borWLtroups.r11sn.com> 	 Kani 
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Grupo de E-lernantoj kun sia 
profesoro, José Maria Salguero, en 
meziernejo Cuatro Caminos de Don 

Benito 
"Esperanto - Bibliografia ekspo7ieio". 
C cfaj prizorgantoj estis Antonio Ferrer, 

Eúskio / Vaskio 	Antonio SUarez, José Luis Cruz, Anto- 
nio RInchez kaj F. J. Davila kune kun 

En Diario Vasco (San Sebastian, aliaj esperantistoj. Jam en la unua tago 
04.05.20) aperis informo pri Esperanto vizitis la budon eĉ  loka telcvido kiu f t 
kun bildo de Zamenhof. Interalie, oni mís kaj intervjuijs la tíaman deĵoranton. 
menciis ke ekde 1906 estas e-istoj en la Ankaŭ  la hispana Radio-Ceno SER in-
urbo, kaj ankaŭ  la ekziston de tradukoj el tervjuis vizitanton kaj la prizorganto de 
la eŭska lingvo, kia "Menioraĵoj de eŭs- la stando. 
ka bovino" de Atxaca. 

TdB 	
Post la fino de la librofoiro, la 1 an de 

Junio, oni solcne celebris la finon de la 
Universitata Kurso, kiun gvidis Alejan- 

Kanarta j• 1fsulo j 	dro F. Lopez de Vergara en la Filolo~gia 

Fakultato pri Lingvoj. Tiu kurso preiniis 
De la 21a de majo is la la de junio la sukccsintojn per 3 oficialaj krcditojn. 

ESTO elstarigis librotendon, kiel ĉ iuja- 
Danke al la helpo de la "Real Socie- 

re, okaze de la Libro Foiro kaj Rana- 	 r. . „ 

rioj-Festo, ĉe la Municipa Parko Garcia 
dad Ecol~t~l~~ica de Aitigos dcl I als 

Sanahria de Santa Cruz de Tenerife. En 
kies Directoro estas samidcano Prof. 

tiu tendo ni informis scivolulojn pri 
Leandro Trujillo Casanas, pli ol dudek 
ttniversltataj studentoj ricevis sian atesti- 

Esperanto kaj gia celo. Ankaŭ  pri la 
Ion pri ilia Sukceso en la kurso. 

ebleco lerni gin kaj dia ebla e.stontcco, 
ene de la Eŭropa Komunumo. iun vizi- 	Poste la gmpo vizitis la ejon de ESTO 

tantun ricevis bro:41ron en kia aperas la por Lavi rektan kontakton Lan nia biblio-
rctadresoj de ESTO, FIEF kaj aliaj seiin- veko kaj nacmorajoj, kaj fine, ĉiuj kune, 

dajoj. La budo estas anoncata kiel en la restoracio "Patio Canario' , oni trin- 
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Jen kelkaj membroj de KantEA Ole la 
fonto de rivero As6n 

K mrabrio  
* KantEA 1ìav >. join propran retadre-

son <cantabria@esperanto-es.net>. 

La Tan de majo, okazis Ĉieneraia 
Eksterordinara Kunsido por aprobi la 
statuton de KantEA, kiun oni devis `°ne-- 

kis bonan kanarian vinon kaj gustumis pre" adapti al la nova lego de asocioj. 
multajn kanariajn specialajojn. 	 * En majo, membroj de KantEA eks- 

La kontakto kun la lernantoj daŭron kursis al la fonto de la rivero Asdu, kaj en 
pere de iliaj respcktivaj personaj retadre- junio oni ekskursis al regiono Candina 
soj, 	 kaj surgrinnpis la ĉcnlaran montopinton 

Onwrc jan 	 Solpico. 
x UL kiel Euĵarc, okaze de la Di-Festu 	/) 

(I3a de Junio), sainideano Jose Luis 
Cruz dese nisbelanflortapiŝon.Liatea- 	KostiIIo-Leona  
inn (vidu apudan foson) finis la laboron 
en nur 3 horoj sen helpo de kornputilo, 	La 29an de junio Rafaela Uruefia, 
niuldiloj cI lade aŭ  ŝtalo. La sinteno de la iama prezidanto de HEF, transdonis ek-
vizitantoj estis tre pozitiva kaj la zcmpleron de Gran Diccionario Espa-
TU-stacio Antena-3 filmis kaj montris la iiol-Esperanto al la Publika Biblioteko 
flortapiŝon en sia vespera informprogra- 
nw• 	 pri Esperanto, kun la celo ke ili altiru la 

Fran 	 intereson de la homoj, kiuj ĉiutage vizi- 
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tas la bibliotekon. Bedaŭrinde, la pro-
=ramita prele;o ne okazis. Cu pro ne su-
fiCie bone antaapreparita infvnrtkarnp_ n-
jo, Ju pro manko de interesu fare de la 
publiko. Ciaokaze tiu fakto montras 

kiom necese estas "semi" en tiu regiono 

de la hispana Esperantujo. Kaj Rafacla 
Uruefia ĵus metis Ia unuan "brikon". 

L1. Zocato 

KatoIu 
* En la katalunlingva jurnalo ` El 

Punt" (La punkto) aperis bela artikolo 
pri Esperanto (04.05.13) subskribita 
Jurdi Miralles, kiu pledas por la uzo de !a 
Internacia Lingvo en la nova Eŭropu. 

I?orio Rucln)ricz 

Esperanta Mondo estas kastililinq- 	Supre la nova venda o " :,o", .r ;,be ia 

va radioprograino aŭskultebla en la re-- 	barcelonaj IFEF-kongresanoj 

riono de Barcelono (99,00 Mhz per FM) 
kompreneble ankaŭ  en rilatu al Esperan 

atr pere de Interreto ce Ia pano <www-..ra 	tn. La loka grupo 	 ĉitijn per 
úíoarkivu.urg>, kiun prizorEras s ano bontustaj trinkajoj kaj kanapetoj. Pliaj 
5eott, el Omaho (Usono). 	 Babiladoj okazis en Premia de Mar pri 

Ìncrnjv C',E}spo "La neŭtraleco" kaj ĉc la veiteterana 
A Grupo cle barcclonaj E-fervojistoj centro Jaume Dalteli pri la transaenaj 

partoprenis en la 56a IFEF-Kongreso en nutraĵoj kaj r~~edicinaĵuj. 
Sopron, Llungario (vd. la  fotun). 

L. Serrano 
* En la komcrcuccntro "La rnaquinis-

ta" uni inaŭgur-is en aprilo Auvcndejon 

kun la nomo "Suo' , tiel en Esperanto 

(vd. la futon). 	 Madrid() 
Actclrr Goini/a 

La Babiladon okazinta en Sabadell 	La 26an de junio s-ano David Gala- 
(04.04.18), kiun partoprenis 28 hontoj, di-Enriquez, profesia astronomo, gvidis 
pritraktis la temon "La Universitato", instruan kaj amuzan astronomian sesion 
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Valencio 

~n Esperanto. 13 esperantistoj kaj fatìii-
lianoj povis observi la Lunon, Marson, 
Jupiteron, ncbulozoja kaj duoblajn ste-
lojn pere de teleskopo. 

Nia voĉo 

urcio 
Kreskas la Gazetoteko Lanti, flegata 

de s-ano Jesuo de las Heras. Lastatempe 	Peter Zilvar kaj Zsofia Korody en la 

aperis pluraj numeroj de Boletin, ĉefe 	
bona akompano de valenciaj 

samideanoj 
danke al la sindona helpo de Biblioteko 
RamOn M.olera. GL konsulteblas ĉe Madrido, Francia kaj 	g d Nîrrio. Gravaj 
<www,gazctotcko.com> 	 aŭ  programeroj estis la kortuŝaj omagoi al 
<http://213.172.47.3/gazetoteka/> 	nia f«rpasinta samideano José Maria 

l3eniabcu Franco, kaj al la elstara espe-
rantisto de Cheste, Walter Mdfiez, 

[ relcgoj, koncertoj, E-kvizo, vizito al 
la rapid-cirkvito de Cheste, kaj al aliaj 
lokaj vidindajoj, Gencrala Kunsido, pre-
zentado de la filmo "La siedoj de Mal-
bark" en esperanta versio produktita de 
Roman Dobrzynski, kaj fine, sekvante la 
tradicion de ĉio E-arango en la Valencia 
koanun.tmlo, frata kunmanŝrEado de paelo, 
regalo de la magistrato. 

*La 23an de junio, Peter Zilvar (ger-
mano) kaj Zsofia Korody (hungarino), 
estraranoj de Esperanto-Zentrum en 

* Ln Cheste (Valencia), kun apogo de Herzberg am Harz (Geimania), vizitis la 

la urba registaro, okazis la 15a Kongreso E-Grupon de Valencia. Niaj gastoj abun-
de Valencia E-Federacio, la 23an kaj de informis pri la agado de sia asocio kaj, 
30an de majo. Partoprenis reprezentan- krome, oni parolis pri evcntuala kunla-
toj de la E-grupoj de Alicante, Castelión, 
Valencia. Oliva, ktp, kaj vizitantoj cl 	Augusto Cctsguero 
HEF-Bulteno n-ro 366 	 -9 
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generale 
La 26an de majo aperis inform to 

od la retpa,?aro do REF en la senpr -. 

ĵurnalo "20 minutos", en la semajna su-

plemento por univei~sitatanoj "niĉapa", 

en la fako "la webera". 

Santiago Sanz 

En la malfermo de la Filinfestivalo 

de Cannes, la fama rcisoro AImodóvar 	La 12a Internacia E-Semajno de 

eldiris jenan fraton. 	alguien qua 	la Kulturo kaj Turismo okazos 
nie traduzca?...o trato de decirlo en esile- 	fi jare en Salon (Tarragona), en la 

ranto`3...". 	 hotelo San Francisco (*a:*) inter la 

Kaules Berge 	 2a kaj la 9a de oktobro. 

En la magazino Semana aperas arti 	Alido 	la 31a de julio: 21 có- 
kolo pri la novaEŭropa linio .kun 25lan 	rojn. Poste 24 ofrojn. Kompleta 
doj kun mencio pri Esperanto. 	 pensiono en dulita fanibro 30 efi- 

* 

	

Pluraj hispanaj jusnaloj menciis Ia 	rojn. Fn unulita ĉambro: 39 eŭrojn. 
partoprenon de "esperantista" partio en 

la europ-unia balotado, inter ili "La Voz 	Koresponda adreso: Luis Serra- 

do Galicia". 	 no; Ap. 423; 08200 Sabadell; Tel: 

	

*Kurioza craretu aperis en la tre bona 	93.731.41.11; <lui.s_sennano@mix- 

rev~uo "La ondo de Esperanto", kiu 	mail.com> in- 

formis ke en la Eŭrop-Unia Kongreso, 
okazonta en Bilbao, oni povus lui eks- 
kurson per boato al... Portugalio! Korn 	buas en ilia lando la librojn kaj broŝurojn 
prcncble, la celo de la ekskursu estas eldonitajn de Sennacia Asocio Tutmon- 
Portu67alete. 	 da, kaj la diskojn eldonitajn de Vinilkos- 

* Kelkaj hispanaj E-asocioj kaj unua- mo 
paj esperantistoj kontaktis la eniandajn 

kandidatojn ĉe la lasta voĉdonado por la 	En CiberPais (04.05 20), ĵaŭda su 

eŭropa parlamento. Kaj venis multaj res 	plemento de la ĵurnalo El Pais, legeblas 

pondoj! Du el ili, poste elektitaj kiel eŭ 	informo pri la rota enciklopedio Wikipe- 

roparlainentanojn; montris sinceran dia, kaj oni mencias ke ✓i aperas en 50 

apogon al Esperanto: Bernat Joan i Mari linsivoj, inter ili Esperanto. 

kaj Willy Meyer. 	 Pablo A. Foĉe 
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rakontoj  

Juan del Castillo enkondukas grupe 
de interesitoj en la arenon de la 

Internacia Lingvo 

Bruno Reis (juna portugala 
Jam de antau dek tri jaroj, cn la kasti- 	samideano) prezentis al la publiko la 

lia urbo Guadalabîaro (Guadalajara), oni 	esperantan version de la elektita 

prezentas kulturan oran ;on sub la noma 	rakontu el "Mil kaj unu noktoj" 

"Maratono de la Rakontoj", kiu esence 
konsistas en la sinsekva deklatnado de okazis en decembro de 2003 la unua pre-
ĉiuspccaj rakontoj. La festo estas vere zentado por neesperantista publiko kaj 
popola, kaj en gi partoprenas la tuta ur- amaskoinunikiloj de la Granda Vortaro 
banana, sub la ĉefa organizado de la riĉa Hispana-Esperanto. Kiu sentas, tiu ri- 
Publika Biblioteko, 	 kostas! 

La 13a raratono okazis de la 18a gis 	Ni partoprenis en tri apartaj fakoj. 
la 20a de junio de 2004, kaj gi estis spe- Unue, nia porrugala samideano Bruno 
ciale dediĉita al la lingvoj. La organizan- Reis deklamis la elcktitan rakonton, fra-
toj elektis rakonton ci "La inil kaj unu dukitan de Ana Manero. Tuj poste, Juan 
noktoj-, kiun (mi prezentis al la publiko del Castillo gvidis seminarion, kun en-

ĉ iŭore, jen en malsama lingvo, jen lam konduka kurseto, por 15 homoj, kiuj tre 
apartaj trajtoj, kiaj estis la uzo de gesta interesigis. 
art ĵargona lingvo. Ci jare, la organizan- 	Dum la sabato ĉefe Juan del Castillo, 
toj speciale invitis la Fondaĵon Esperon- Lupe Sanz, Tono del Barrio kaj Pedro 
to, interalie ĉar en la Publika Biblioteko Sanz deĵoris ĉe budo, en kiu oni montris 
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Surstrata budo taŭge kompletigis la 
agadon en Guadalajara. 

Kaj venontjare... 

al scivoluloj librojn, precipe por infanoj, 
kaj bildra.koniojn. Kompreneble, on i an-
kaŭ  disvcndis icrnolibrojn kaj vortarojn. 

Nían partoprenon reliefigis pluraj lo-
kaj gazetoj, kaj Fundación Esperanto es-
tas jam invitita kunlabori en la vcnontja-
ra rnaratono. 

Anionic) del Barrio 

Kontonumero de 

HEF ĉe 1313VA: 

0182-1252-31-0204011961 

12— 

Kiu redaktos 

Boletin? 
Jam de antaŭ  pluraj monatoj la 

nuna redaktoro de Boletin anoncis 
ke [i ne p[u redaktos la bedtenon, 
kiam en 2005 tiniEos la kvar jara pe-
riodo de la Estraro. 

La bulteno de HEF estas ne nur la 
organo de la Asocio, sed ankaa ligi-
lo, kies gravecon oni ne devas mis-
taksi. 

Kin okupos do tiun postenon? Jen 
tikla demando, ĉar, kvankam kapa-
blaj homoj ekzistas, oni devos aran-
Ai ĉion tiel ke nenio damagu la inte-
resojn de la Asocio. 

Jen do, por evito de ajna estonta 
problemo, ŝajnas prudente fari jam 
la unuajn paŝoj, kaj certe la kongreso 
en Bilbao estos tre oportuna tempo 
por cnketi, esplori kaj, eble, trovi la 
vojon al definitiva solvo. 

PUL 
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Esperanto ee 
Linguapax 

Inter la i Oa kaj 23 de majo okazis, en 
la kadro de la Universala Forunln de 
Kulturoj, okazanta en Barcelono, la deka 
kongreso de Linguapax, NRG laboranta 
por pr: !rektado de la lingva divcrscco laŭ  Abel Montagut, aŭtoro de "Poemo de 
inieiato de Unesko. En ĉi evento, Espe- 	Utnoa", "Karnavale" kaj "La enigmo 

ranton reprezentis Abel Montagut kaj 	de I' ar@neo", verkas ne nur en Es- 
peranto sed ankaŭ  katalunlingve. Radojica Pctrovic. 

Sociolingvistikaj kaj lingvoplitikaj 
demandoj, lingvoplanado, lingva juro 
kaj lingvaj rajtoj, dulingva edukado, re-
vitaligo kaj norrnigo de endan4~erigitaj 
lingvoj, jen plej gravaj temoj de la kon-
greso. Prelegis eminentaj lingvistoj, kaj 
keikdeko da fakuloj prezentis siajn teo-
riajn studojn, praktikajn laborojn, pro-
jektojn kaj atingojn. En tia medio Espe-
ranto prezentigis per du prelegoj, kelkaj 

Jen la ...respondo! 
Kontribuu pere de: 

lber-Gaja 
2085-0101-13-0128624762 

La Caixa 
2100-2149-31-0100165085 

HEF-Bulteno n-ro 366 

mencioj en aliaj intervenoj, kaj per iom 
da presita informmaterialo. 

Abel Montagut prelegis pri la temo 
"Kontribuu de ia intcmacia lingvo Espe-
ranto al pluvivo de la lingva diversceo". 
Post la prelego audiLis esence pozitivaj 
rcagoj kaj lingvistike interesaj deman-
doj, sed ankau Ia rimarko, ke Esperanto 
ne havas subtenon de ŝtato(j) kaj tial rri 
ne havas ŝancon disvastigi. 

Radojica Petrovic prezentis tri pro-
jek.tojn de El 1, ILEI kaj Hcssclbom 
Berlin GMI3H. Temas pri Lingva Pris-
nmo, lernu! kaj Interkulturo, kiujn finance 
helpas ESF (Esperantic Studies Founda-
tion) kaj kelkaj neesperantistaj fundajoj. 
Kelkaj auskultintoj interesiibs pri uzeblo 
de la tcknikoj kaj spertoj de lernu! por 
lemado de aliaj diasporaj lingvoj, au 
proponis kun laboron por aplikado de la 
metodoj de Interkulturo. 

Radoĵico Perroric 
(Eksrralchrĵo c'l Lu tera folio) 
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"La partio Eŭropo-Demokratio- eldonisto Georgo ll-1"andzlik, gajnis se-

Esperanto (EDE), kiu en la pasintaj eŭ- ion en la Eŭroparlamento, danko al la 
ropaj elektoj kolcktis pli ol 25.000 vu- apogo de 30.000 voĉdonantoj en la pola 
ĉojn en Francio, ne estas esperantista regiono Silezio. 
asocio, sed politika partio, kiu volas di- 	* Se oni entajpas la vorton "Esperan- 
versnraniere demokratiigi la Eŭropan to" Ce Google, oni nuntempe ricevas in-
Union" asertis Denis-Serge Clopeau, dikon pri inter 1,1 kaj 1,26 milionoj da 
kiu mom aktivas en la partio. Laŭ  EDE, 	a~~o laŭ  la diverslanda a~garo de P  J 	 ! p"~ J 
necesas ne nur komuna lingvo, sed an- Google. En la pasintjara aprilo la sama 
kaa komuna konstruado de dcmokratio nombro estis proksimume 750.000 ga- 
je eŭrapa nivelo. Pri tiu partio legu ce: 	Tiurilate do Esperanto kreskis per 
<htfp:/ie-d-e.org/> 	 40 LYis 50 procentoj en unu jaro. Evidente 

Kalie Kiziivilrr 
 

la forta kresku de la pafoj indikitaj de 
Esperantistino, Malgorzata (Marga- Google rilate al Esperanto signifas im-

rcta) Handzlik, edzino de la fama pala punan progreson de Esperantujo. 

Lu Wunsch-Ralshoeen 

Emas korespondi 	 Ĉi jare Iriternacia Esperan- 
to-Muzeo festas jubileon: Antaŭ  75jaroj 
ghi fari«is parto de la Aŭstria Nacia Bi-
blioteko. Estas unika fakto, ke Nacia Bi-
blioteko oficiale vivtenas E-muzeon kaj 
E-bibliotekon. Pro tiu subteno IEM fari-
is la plej granda plene funkcianta bi-

blioteko por Esperanto kaj Interlingvis-
tiko, tute je la servo de esperantistoj kaj 
lingvistoj. Ĝia elektronika kataiogo 
(TROVANTO) estas rete alirebla ée: 
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Se vi volas havi inter-amikojn en 

• Japanio, skribu al Japana Esperan-
to-Korespondo-Servo, KLEG, So-
nohiaasi 1-11-46-204, Toyonaka, 
JP-561-0802. Skribu ne per reto, sed 
nepre per afrankita letero, kaj presli-

ter-e viajn adreson, O on, sekson, 

ok-upon, interesojn ktp. 



<www°.onb.ac.at/sammlungeniplans-
praelten/eo index.htm> 

Okaze de tiu jubileo Austria Nacia Bi-
blioteko organizos la simpozion "Espe-
ranto en la Uragano de Ideologioj", la 
Xan kaj 9an de oktobro 2004 en kunlabo-
ro kun UEA, 

Ma lie/ga Far t/ mar-e 

En majo, 51. gestudentoj el 11 landoj 
de Europo, Afriko kaj Azio ricevis di-
plornojn de la lnternacia Studumo pri 
Turismo kaj Kuituro en Bydgoszcz -
Klerigejo de Akadenalo Intemacia de la 
Sciencoj (AIS), kie cxivatge oni instruas 
en Esperanto. 

La kastelo (ìrezijono situata en 
Francio, estas nlalfèrrnita dum somero! 
Plurniv-eíaj stagoj de Esperanto kaj di-
versaj turismaj kaj kulturaj agadoj estos 
organizitaj de la 3a de julio 	la 14a de 
augusto. Plie, libera turisna semajno 
okazos de la 14a iais la 21 a de angusto. 
Pliaj informoj ĉe: <http://gresillon.org> 
AO ĉe la adreso <grczijono.kaste-
lo(ajf ree.fì> 

La gazeto por komencantoj kaj ler-
nejanoj, Juna amiko, anoncis 
mult-lingvan retpagaron, kun artikoloj el 
la revuo. La paaaro gastas ĉe "Lernu", 
komuna projekto de TEJO kaj ILEI, kìu 
estas nur unu el pluraj provoj pri fortiga-
ta kunlaboro inter la junulara kaj ins 
truista organizoj. 

La retpaĝaro "Lernu" enhavas plurajn 
kursojn, ler-nilojn, ekzercojn kaj babile-
jon por vizitantoj. 

Srefhn rl[ac•G"i/i 
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Lernantoj de Esperanto en 
Bujunburo, Burundio. 

Subtenu la bonan laboron, kiun 
Universala Esperanto-Asocio faras en 

Afriko, pere de Fondaĵo Espero. 
Por eventuela sendado de mono 

kontaktu la redaktoron de Bofetin. 

La ĉi jara SAT-kongreso okazos la 
unuan fojon en slovakia ĉefurbo Bratis-
lava (08.14-2 i ) kun turisma postkongre-
so en Prago. La programo proponas intc-
ralie vizitoj al atomcentralo, al surdanu-
ba akv°obaralo Gabcikovo, kaj al aliaj 
historiaj kaj kulturaj celoj. Ankaŭ  oka-
zos interesaj prelegoj, ekzemple Klaúdo 
Roux parolados pri la naturscicncaj ter-
minoj en la nova PlV 
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Hisr 	k o1 

Hispana Literaturo estas Iibroscrin 

ianĉita en 1987, poi festi la centjari;~>on 

de Esperanto, kun la celo disponigi al la 

e-istoj de la tuta monde plej bonajn V...: 

kojn de bispanaj aútoroj. 

Gis nun aperis sep titoloj: La familio 

La libro, kiun eldunas FundaciOn 

La projekto reali as iom post iorn Esperanto kaj Lŭska Esperanto-Asocio 

dan.ke al la lahor() de dis~'ersaj E Gz'upc~j, 
kun la helpo de Caja Laboral (Eu~skadiko 

sindoncniaj tradukantoj kaj la subven Kutxa), .konsistas el mallonga romano 

cioj de instìtueioj kiaj: Caja de rAhorros 	
Suzana kaj la ĉasistoj de muŝoj. plus 

de l~ turias, C'omisiòh Lspa~lc~la de naŭ  noveloj: Sombraj vivoj; La abismo; 

Uncgco, Generalitat Valens iana kaj Caja Lacaj konsciencoj; La ombro; 
Trista hej 

de Ahorros "La General" de Granada. 	
teo; Manjo; KLlracista nokto; Lapigrulo, 

Vagantoj; Manju la Ni fiara. 
Kaj nun, la 2San de augusto de ĉi jaro 

en la kongreso de Bilbao, nova volumo, 	Kompletigu vian kolekton. Mendu 

Ia oka jam, riĉigos la kolekton. Tcmas pri Li in ĉe via kutima libroservo. 
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de Pascual Duarte; Astura bukedo; Sen- 16O-par'ia verko plene dediĉita al la vas-
tenapa simfonio; Miguel Hernàn.dcz, ka autoro Pio I3aroja, en honega traduko 
poeto de 1'popolo. Poen1-untologio; Ltl de la bilbaoano ,loxemari Sarasua, 

stultaj infanoj; Tirano Banderas; Sama 

nLlpto, 



ropa Bunt© 20C  

La Pan de majo 2004 estis tre pozitiva ganon ` Europo, estas let i _ vuj unue, rae 

tago. Malgraú la distancoj kaj la malbo- al diskriminac io. jes al komunikado! 
na vetero, pli ol 300 homoj el ĉiuj partoj 	La dehato de la Europa Parlamento 
de Frttnclo, Ciermanio, Bel io, Svislan- estis hon-nivela. Ilin animis Gilbert 

do, i3ritio kaj ed Scrbio, kuni~~is en Stras- Stammbacli; kaj la diversaj invititoj oku- 
burdo por nianifestacii. pikis pri la demando, kie] eviti lingvan 

Ekde la i (la hero, la partoprenintoj al- diskriminacion kaj ebligi nlultlint vis 
fluis ioni post iom sur Placon de la Uni- won laŭ  la fundamentaj tekstoj de la 
versitato. La rendevua loko estis 	Eŭropa Unio? 

facile i i oN,ebla danko al la buzata bato 	
Multaj amaskonnunikiloj informis: ie- 

nego, kin superis la placon kaj portis afì 	lcvfdkanulo. putraj ĵ urnaloj kaj ial 
son EUROPA BUNTO alkroĉitan laii 	dio -stacioj. ktp.. Be ia cúska ĵurnalo I3c 
longe de laŝnuru. Unue, honvenivaj vor 	

Tia dedidis tri artikolojn al la temo. 
toj de Denis-Serge Clopeau, salutoj de 
diversaj partoprcnantoj en sia gepatra 	Surioka enketo montris ke la ĉefa be- 

lingvo, kaj la apogo de 33 asocioj. Poste daŭro de la organiziirtoj estas, ke la ma-

koncerto de jOmO kun kantoj en diver- nifestacion partoprenis preskaŭ  nur 

saj lin<evoj kaj fine la manifestacio, kiu E-asocioj.Pluvaj hoinoj venis por deftn- 

ekiris ĉ irkaŭ  la 14a kaj duono, 	di sian gepatran lingvon aCl multlingvis- 

En la aleo Robertsau la k~inirantar{~ mon denerale, kvankam ili cetere estas 

ionl iniponis pro gia Iongeco kaj Ia n ult 	F-parol.azntoj, 

nombraj afiŝoj. Aŭdivdis, interalie, la slo- 	 Srummbach 
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Manjo Garces COIL 	  Barcelona 

Listo de membroj 	 José l3nrrell Soldcvila 	  Barcelona 

Vicenic Peba Taden . .......... .... Barcelona 

	

En sia kunsido de Julio 2003, la esti-a 	Fernhín de Urmeneta y Cees era 	 Barcelona 

ro diskutis pri ebla publikigo de adresaro Pere Navarro Rosinés 	   Barcelona 

de membroj. Timante eventualan Ĉ  agrc- iuria Galles Fiagueraa 	   Barcelona 

nigon de iuj, ni decidis aperig1 nur no- Eduardo Pons Parcra 	  Barcelona 

mon kaj loglokon, 

	

	 Jos(, hl2tria Trilli Gulitrsez 	  Barcelona 

n Ade la (join' la Slates 	   T3arecIona 
Kiam iu membro "A deziros kontak- 

Miquel Nogucs Ciurana 	  Barcelona 
ti alian "13", "A"scugu sian deziron al la Grupo de E-o Aurora de la Fornaiga 	 Barcelona 

sekretario, kiu informos al "B", 	Salvador Aragay Galbany 	  Barcelona 

	

Tiel do, jen la listo de la 317 nunaj 	Joselina Gironta de Aragay. - .. 	 Barcelona 

(aprilo-2004) membroj de FIEF, ordigita Isidro Rovini 	  Barcelona 

tail la posta kodo de la logloko, kaj la 	Vladimiro Vidal Conde ... _ ..... ... Barcelona 

Jose Pedro Eiji-tares Garcia 	  Barcelona 
membrara bilanco de la pasinta jaro: 

.losep Ferrer i Manya ...... . . . . . 	 Barcelona 

Francisco Sanchez Antbn 	 Alicante 	
Faustina Martinez Gail ten 	  Barcelona 

Manuel Gornis Rubio 	  Alicante 	Maria AaageR Es€rucla 	  Barcelona 

Jos(, Francisco Ruiz Rcaidor 	 AJicanic 	
Hispana Esperanta Ferroji ta Asocio.... Barcelona 

Jose Miguel Bernabeu Trgea 	  Alicautc 
Barcelona Esperanto-Centro 	 Ba rcelona 

lnsa tie Braena Van Petcglaeuh 	 Almanie 	
Anna lIla Molera 	  Mona 

Montserrat Ilia Mr lera 	  Molli 
Amador Pascual Isidro 	  AI cantc 

Ami Maria Molera Urgelles 	  Mona 
Marta Balscra Lledo 	

 

Alicante  
Jun ne Mahlera Urueiles 	  Moiia 

Rodolfo Canct Mario 	  Alicante 
Antonia Orgellas Bern 	  Moiai (Hama) 

Esperanto-Grupo de Alicante 	. Alicante 
Trinitat Garcia Cobaeho 	 Sant Cugat Vailm 

Wolf;ang  Gunther Rojales....... Ciudad Qnesada 
Espertuato-grupo Jozelo Anglca 	 Sant Cugat'rauJca 

Lauri Mu,stoncn 	  Torrevieja )Alieanlc) 
Santiago Sans Canalcjo .... Sent Qu ree del Valles 

Antonio Verdli Casella 

	

Lk - [Lehe 	
Luis Serrano Perez 	  Sabadell 

Manuel Lopez Scrntt 	  

	

Ra" 
	

Magdalena Clcrch i Regull 	 Sabade l l 
Jacinto Estevan Soriano... ... - Villena (Alicante) 	aunre Annen<aol Dona ucch 	  Sabadell 

lsaac Soriano Herrero...... -.... Sax 	(Alicante) 	.lesila 	Otero 	 Sabadell 

Jose Ar ianna Serra Ripoll ... ldeuiarbcig  (Alicante) 	L Latzer Dim Hernandez 	  Sabadell 

Francisco Domtncch Torregrosa ... Muro de Alcny 	'Vicente 1 icrnaíndez Llusera 	  Saimadeil 

Juan Manuel Soler Navarro 	  Al II' 	lost M' Galoi)-t Dominino 	  Sabadell 

Emilio Folerado LOpez 	  13adajaz 	Kultura Asocio Esperantisto - KAE 	Sabadell 

Juan Narvìez Fernaíndez ........... ... t3adajoz 	Rumba Maaaau Torres 	  Sabadell 

Ildcfon,so Sanchez Redondo 	  Radajoz 	Santiaoo Torre i Grau 	  Sabadell 

Just Gonzielez Rodrizucz 	  Badajoz 	Attuati Saludea Vilano a...... 	..... Terrasa 

Jost ii' Sa€ltruero Rod€igucz 	Don Benito 	Ernest Roca Cieneseà 	  Tcrrasa 

Leticia GOmez Caldcrihn...... Medellin (Badajoz) 	lost JJerAra 	   Terrasa 

Pere Julia 	  Palma de Mallorca 	Giordano Moya Eneayola 	  Matadcpera 

Evaristo Sender Burrell     Barcelona 	Jose') M" Casian  Castab 	  Manresa 
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Dolores Martinez Martinez 	Frenila de Mar 	Asoc Ce rot .1 ienensede Esperanto 	 ladn 

(Millen-1 Nicolas i Larruy. , . Pre€rià de Dalt (Hama) 	Alfonso Escamillaa Ro a. _ . _ - . _ _ ........ Linares 

Pepita Gaallart de Ortel ..... ..... Cale]la de Mar 	Sanl Blanco La€nza 	  Ledo 

Manuel Casanot es I Casals 	  Vie 	Crescencío Vicario Cascea 	  Logrono 

Robert Tolosa Biosea 	 lgualada (Barcelona) 	Xesu1s Bermndez Tcllada. ... Mosteiro-Pol (Ctoo) 
Joser Castelitort Riba 	  lanaalaida 	Manuel Jeans Perez Rubio 	 Madrid 

Hispana Esperanta-Mu:eo 	Sant Pau d'Ordal 	Cristina Martinez. Pdunto . ......... ... Madrid 

Joao Pinvol Sahater 	 La Granada (Barna) 	Juan Carlos Carazo Fernandez. 	  Madrid 

Joan Bruno Roselld 	 Vilanoon i la Gcltrd 	Reearedo Garcia Rodriguez 	  Madrid 

Emilio Sana Matti 	  Castelldelc!s 	Alejandro Javier Casanova Domingo 	Madrid 

Marti Guerrero i Cots .... .. liatspitalet Llobregat 	Juan Josti Vera Martin 	 Madrid 

Victor Leon Cinmiz .. _ 	Hospitala 	 Esperanto-Liceo de Madrid 	 Madrid 

Rafael Rune Criado ........ t;adalona (Barcelona) 	Carmen Sua(rez Fernandez-Cid........... Madrid 

Jeriinimo Agudo Calleja 	Sant Adria de Beads 	Marco Trot Ram Ilerraz 	  Madrid 

lonacio Ciomcz dc la Torre 	  Burgos 	Antonio Maya Casado 	 Madrid 

Felix Calvo Eui=uce a.. Sotillo de la Riberaa (Burgos). 	Pedro Vieto I dpez-Guerrero 	  Madrid 

Pedro Maria Rodriguez Perez 	 Caceres 	Jos ti Francisco Platas 	 Madrid 

Diego R. Biedma Alvarcz.   Cadiz 	Roberto Gonzalez Garcia 	  Madrid 

Leslie A. Martin 	 Jimcna de la Frontcra 	Dario Rodriguez López 	 Madrid 

Francisco Conejero Sanchez 	Castcllòn 	Miguel Fernandez Martin 	 Madrid 

Mónica Cruz Martin 	 Alcali de Xivcrt (Cast.) 	David Tri==.o Perez 	Madrid 

Joscp M` Martinez Pcdra 	 Alcal t de Xia crt (Cast.) 	Pedro A. Hcraaandcz_ I bcdo-a _ ... 	'i=t lrid 
Victor iv area Paredes 	Peniscolaa (Castellon) 	Gerardo Flores Martin 	 Madrid 

Raaúl Martinez Anguita 	  Ciudad Real 	Lape Sana Bucno    Madrid 

Maria .Iasi Ortiz \lanzanequc . Campo de Criptana 	Maria del Carmen Líazaro Martin 	Madrid 

Pedro Jose.. Gosàlvci Olino 	. . ....... Còrdoba 	Antonia Garcia Montcaarayor .. _ ... _ . _ Madrid 
Jose Maria Rodriguez Ilernímdcz 	Còrdoba 	David eitttierrcx Sanchez 	 Madrid 

AsociaciOn Cordohcsa de [speraanto 	 Cdrdoba 	Miguel Angel Sancho Pardo 	 Madrid 

Conccpciún Menlle Ferndudez 	 La Coruna 	Net idad Millian Santamaria 	 Madrid 

Dionisio Dopie° hlarcote 	  La Corolla 	Rodrigo Vaqucrea Marquez 	 Madrid 
iariaJoscla Respino Gonzalez ....... La Coruna 	Jaime Viniclles de Pcreda .............. Madrid 

Esteban Garcia Calvo 	As Pontes (La Coruna) 	Rann(3n Maynou Ferreres 	  Madrid 

Jos(..! Tojcirr3 Pia7rSaa. .. 	O Ferrol (La Coruìaa) 	Victor Maynou G6mcz 	 Madrid 

Carlos Oirando Valcarccl 	Santiago Compostela 	Eduardo Reyes 'Forree 	  Madrid 

Felix Stanchez Boquete ....... Bribn (La Corolla) 	Felix Manuel Jimince Lobo 	  Madrid 

Marti Aguaado 	  Girona 	Jose Ignacio Martin Jimenez 	  Madrid 

Joaquin Comas Ameet 	  Salt 	Ana Maria Manero Garcia 	  Madrid 

Carme Llapait Casta 	  Fiatieres 	Manne Parra Realm .. .... .. ........ Niadrid 
Victor Manuel .... . .... Lopez Ledn (Granada) 	Hector Luciano 1-i_ucrola Palomo 	Madrid 

Josti Matu; de Castro 	 ... Granada 	Carlos Manuel C.ìonzi€lcr See illa 	 Madrid 

Maria [Arroti C-tulain.... l.tonostia San Scbastí3n 	Eliseo Gonzidez Arranz .......... . 	 Madrid 

Iaor Rapp Arrurds 	  Huelva 	Juan A bad Leipez ( iraltel) 	  Madrid 

Victor irlanuel 	 Macias Caro (Huelva) 	Ivan Mans() Rodriguez 	 \ladrid 

Carmen Guerra Vegas ...... ... Veil Ilas ll fuc,sea) 	Angclita Sana Mayor .. .... .......... Madrid 
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Jorge Camaelno CordPn . . . . . . 	Madrid 	Rafael Rodiiguci Tarda 	, ......... Ourcnsc 

Samuel Adcboo<alc 	  Madrid 	Livia Fucrtes Mourido 	 tìurcnse 

.losé Ramini LOpcy'1-cjerina 	  Madrid 	M Jcsins Fucrtcs Mourido 	  Ourcnse 

Leopoldo Fernandez lr[amcrlo . .... .... Madrid 	tldelìmso Dornainrguer Losada . ........ ...Mt 

Alfonso I3orrego Cumin 	Madri[ 	Angel Garcia Siarnchez ......... 	. . . . GOO 

Pedro Ni' Sani Sacri 	 Madrid 	Sauti€agcy Mula; (iiIIngo 	  Gijón 

Antonio Gonzalez Fcrnondcz .. Aleobendas (Mad.) 	Astura Esperanto-Asocio 	  G ijirn 

Jose Manuel Cabrcro Santo .. S. Lorenzo dcl E'-Scodai 	_taglio Argiicllcs Garcia 	  Gijo t 

Marcos Cruz Martian..... . . .. Poiuein de larcon 	Faustian Castano Valliva 	  Dijon 

Manuel Pancorho Castro 	 Galapagar (Madrid) 	Juan Manion() Bartolome 	 Dijón 

Anibal' Rodriguez ilolíznann .. Coliocnarcjo (Mad.) 	Ben Parkinson ................Ni llalegre-A 'ilés 

Maritza C;raziaani Fernandez 	  Valdeinoro 	Maria Luisa Menendez 	 Avi lés (Asturias) 

Fernando Moral Albo ...............Tal derannni 	Esperanto-grugo Antafacn .... Llaranes (Ast mas) 

Luis Ignacio Traver Aguilar 	Matalpino'EI Boato 	Manuel Santana Navarro . . .. Las Palmas de G.C. 

I Madrid) 	 Laurentina Parala Pĉrcz 	 Las Moms de G.C. 

Ainhoa Alma ....il lanueva de la Canada (Madrid) 	Lisa: Gonzalez Betancor ... Oasis de Nazarel (G.C.) 

José Luis Iglesias de Fratos 	Alcali deiIcnares 	Antonio Valén Fernandez 	  Vigo 

David Galaadi-Enriqucz 	 Alcali) de I-Icnares 	Esperanto-Grupo "Paco kaj Amo" . 	.. Vigo 

Alejandro (Grgoles ...........lornejOn de Ardoz 	NI Elvira Alvarez Iglesias 	 Viggo 

Jose Antonio del Barrio Unqucra 	 Aleoren i 	Jaime Canoa Gonzalci 	  Vigo 

Antonio Rodrigucz del Pino 	  Aleoredin 	Pio Mon liang_aa ....... 	 'rigo 

Rafael Arroyo Sualdea 	  Alcorenn 	Aurelio Solis Pi 	 Santa Cruz de Tenerife 

Ricardo Felipe Albert Reyna 	 Móstoles 	Antonio M. Si€Achei Perez.. Santa Cruz de "Tenerife 

Manuel Sanchez Rosada .... luenlabrada (Madrid) 

Paco Rios 	  I lummnes de Madrid 

Il`‘ tumid Manteca Lopez 	  Malaga 

	

Eduardo Vargas (Solo Tronik) . _ ...   Aidla=ga 

Aodaluzia Esperanto-Lrnuigho 	 N Dlagtia 

Angel Arquillos Lbpez 	 Midona 

José Francisco Martin dcl Pozo 	M laga 

Francisco Hernandez  L;ll 	 Murcia 

Fernando (3nsaln Ccaclncro 	 Murcia 

Jcs(is dc las I leras Jimenez 	 Nlrtrcíia 

Juan Antonio Caalnczos Martinez 	 Murcia 

Anna Ni" l-iernéndez-Ros Codorniu 	 NIurciaa 

Jose Pina'l-uelis 	Cabezo de Tories ( M urcia) 

Francisco-Manuel Anduaar Manrique .. Santomcra 
(Marcia) 

.Jose Arroyo Garcia 	  Cartagena 

I)céanoLiapezPérez 	Manna del roar menor 
(Marcia) 

Enrique Corm Robles Santiago de la Ríbera(Murcia) 

Tomds Ortiz Garcia 	 San Jaat ier (Murcia) 

Eduardo Segura Gonzalez ...... Lorca (Murcia) 
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Orlando IJernilndei, San Gindi... Santa (run de "l t: 

Krystina Krause de Goralski . .. Santa Cruz de Tf. 

Francisco Jose Davila Dorta 	 La Laguna 

I_'STO'Socicdad Esperantistaa de "Felled tcLa Laguna 

Antonio Ferrer l e vas 	   La Laguna 

Cosnne Gríntcz Pércz 	 Carndelaaria ( Tcncrìi'e) 

Manuel Sosi illa Massicu 	Sta Craz de La Palma 

Josd Morales Martinez 	  Santander 

	

Susana (Jutidrrez RP- ero..    Santander 

Filar Via a Ilcrrcro 	  Santander 

Angel Garcia Gutiérrci 	  Santander 

Juan Azeudnaa a Vicrna 	  Santander 

Pablo Gonzalez Gonzalez 	  Sarnlaaade 

Luis Serrano Eresia 	  Santander 

Mercedes Garcia Fernaindez 	  Santander 

Kautabra 3::TCranto-Asoeio 	 Santander 

Mi:2a01 Gutitrre/ Adúríz.... (luriedos lContabria) 

Ismael l lossanny i)ici Gonillem .. Licrganes (Cants) 

l'co. Javier Rincdai Prieto 	  Scgcat ia 

Pablo Vicente Valero 	  Segovia 

Julio Marin Perez 	Palazuelos Eicima (Segovia) 
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i)oua as it Mc Clare 	  Sceilia 	Esperanta Socictn I-ratrco    Lart~_=razst 

Antonio Rodrig uez Gasch 	 Sctilla 	Antonio Marco itotclia ... ..... 	Ztragura 
Anací Tnrra, Puntal 	  Sci illa 	Jaime 13cnito Cado ....... .. . . . .... Zaraarrza 
Cannido Fiacca Romero. - - ... Espartinas Sevilla) 

Fri 	Sobrino Utrilla ..   L tragcaza 
Laza r°Rubio ?alartincz ... , 	 Soria 

Joaq uin Hiclsa Vispc . 	 Zara rraza 
Jonap Si - Serrano Subicias 	  Tarragoraa 

Llà hart Port Rills 	 Rcu 	Manual 6-)rtiaosa Bernal 	  Zarana a 

Florencio Serrano Gii ... Fada dc Bartt tTht°raeonel 	Viccnte earcds Puyuclo 	 Zaragoza 

Valencia Esperanto-grupo 	  Valencia 	and Miguel hilara Gil 	  Zarsago/a 

oni) FaLcz Sciupare... , . _ _ , .. , 	 Valencia 	Mario Fernanda Dodd llcrrou_ a ...... .. Zaragoza 
Fernando S-Ianzancra MJs 	   Lalunain 	Antonia Lapucrta Palacins 	Zarahnza 
Anuci ;tiinnero Gonzillcz 	  Vatictrcìa 	

iiccahis l_óPcz i:,ctrttiaa 	  7aratcWZd 
Francisco Marco Màí r̀er 	  Vaaic rrciat 

Lorenzo No<aucro Sarasa 	  Zac aacza 
Ra rite' 1lcrrcro Garcia .. . ........ . .... Valencia 

Santia no iiapim Flarias 	. Valencia 
Pablo T. CC-MC-SUGarcia 	 Z_iaagcza 

Vicent  Rititaa ll F- arch 	  Valatraia 	Victor Slanucl Arrihas Otco . ....... . Zaragoza 

,Icas,i Aai6 ISclda ......... ........ 	 Valencia 	Jitan Carlaam Nitino Cosiian 	  Zaragoza 

Pascual Pont Martine/ 	  Valencia 	Jaasr Antonio Flatu Zaraao.zano 	 Zaragoza 

Juan Crinidhal Ccrczo Líapcz ... - - - . - . - . Valcnaiu 	Anael Martin Martin... - 	- - Zaraa-oza 
RulLal Paris Soiaz Valanalai 	Sabin() Ec.a 	Colorno i jca da los Caballeros 
A 	Grana dos [.)rceras 	  Pica=.r- 	

Si PìIar iaazaayo Burnam .. Ljcta aia los Caballcraa; 
Grupo tic l speranto Lurnradio .... . .... Chest,: 

Daniel Sahino Palanain Traraaayo... Ljaa ala laas Cab. 
Walter Slanci Carinana 	  Cbasta 

Francisco Rainirc? Guida i - . Alittussaafc, (Valcnc.) 	Gloria laa .Us Dai aria da Oro 	  Ceuta 

Maitc Pí-raz Salort 	  É)lica (Valcncia) 	Je,i Antonio Valverde Martin 	  Melilla 

Luis Sala g Laguarda 	 Nlislaia )Vaalcncia) 	!rt4icr \Icrcado Albcrt . ... Edinburgh Skattatadn 

Juan -S4igital Zaaranalona Fernkrrdez 	 VaIlaadolid 	losap St`Clarantuni 	 Oaxaca oaas (Mcksikio) 

Pedro A mon io (I ti carta F sc-ri ha a 	 aalladalii) 	Pap it Cmii a i da Cusp try 	 Askc.r(Nora-agia) 
Lai, [ . ilern ttdcz Garcia .. .... .... Valladc[€d 	

I amando dc Diego ala la Rosa . Wroclaw IPollaurdn) 
l rucila Alvarez 	  Valladolid 

Autusiaa Casdncro dc la Cruz. ... i3ydgoszrz €PL) 
Jonas Castro Tcicdo  

Maria Garcia 	  Vallaadnlid 
Fernando Costa La ra.... S-Ialasinitns IPailuna!ioI 

Luis Pelavo Fcrnitaaalcz 	   Va lladolid 	Sar_io Dora! Puig 	 Washington, dc (Usono I 

Luis Martin Herrero . .. - 	 Vailualolid 

Usar Lobo 	  Valladolid 	
Novaj membroj en 2003:16 

l .sparanio-nmtrpa "Fido kaj _sparo- 	 Valladolid 

Rodrigo Portela S inchcr 	   Valladolid 	
Perditaj membroj en 2003: 69 

David Redondo Rudri nucz 	  Bilbao 	El t t lastaj, 5 iforpasis, 5 eksiilis eks- 

Grupo Esperantisto ala Rilhao 	- ... 	Bilbao 	plicitc kaj la ceteraj estis eksigitaj pro 
Eduardo Larrouy Lnpcz- 	 Bilbao 	p1us ara nekotizado. 
Tcodoro Ilrúacz 1artirr ....... . . .. . . . 	 Bilbao 

	
Re7ulte, la membraro walkreskis je i~„~ Luis Bring as Tcicena 	  Bilbao 

lands Miguel Garcia lturrioz 	 Las Arenas 	14u/a. 

Victor Orda Graaiaal 	  Zaragoza 	 La sekr tario, Manolo Parra 
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Jun list° de la libroj donacita al la hi-• 
Ré`ulu, dam 2004, uis la

• #'. c7  
.A.kordka 

uno, ldiio; 'Lo clue us la 	 ,.$rds 	r cCdill, 
. 	r 0~ vida- ; "':, ~ 1, ?,)U 	 Stefan 	 1 	1998; 

\'ortkrcaj proeezoj de Esperanto. fr; JorL;: Cans 
.an, Christer 0. 1990; se; Jor<ae 

Kvarlingv : 	"'7 ,ors` 43.-agi:= 1 :-ger-- 

mana-esperanta) p. uverliiare. 1 our- 
:: 3 	nrantologio. Esperanto sta- 

d.h.t' :. _ asel-:ian, Christer (Redak.); (ha-  
, -ois Lucien; La KromhaneerKh:_ikote- 

jero 1 -1999- Issue n-ro 1): Bambu; 
ko; 2000; fr; Jorge Camacho. 

1999; bg; Jorge Camacho. 	 * La orelringo (ajnajo) + Sirnstatoj 

Kulturo: valoro aŭ  varo? (kongre- (poemoj); Danvy, Jopetro; La Krom-

sa temo de la 81a Universala Kongreso. kancerKliniko; 1994; fr; Jorge Canea-

Prago, julio 1996); Le Pull, Jack (re- cho. 
dak.); La KromKancerKliniko; 1996; fr; 	* Belarto. Auld, William (redak.); 
Jorge Camacho. 	 Suplemento al la revuo "Esperanto". 

La kancerkliniko-krestomatio. n-ro:1 apr. 1958; UEA; 1958; nl; Jorge 
" GcLKKpoetoj". Le Puil, Jack (redak.); Camacho. 
Vol. 4; La KancerKliniko; fr; Jorge Ca- 
macho. 	Belarto. Auld, William (redak.); 

Stilekzercoj; Queneau, Raymond; Suplemento al la revuo "Esperanto". 

La KromkancerKliniko; 1986; fr; Jorge n ro:2 aŭ tlin©1961; UEA; 1961; nl; bar - 
La 

	Camacho. 

* La majstro kaj Margareta. (Versa 	* La degenero de William Auld. 

resumo); Bulgakov, Milîail; La Krom- Diego, Fernando de; Recenz_o pri "Mon-

kancerKliniko; 1987; fi; Jorge Carna- tara vita o"; Artur E. Iltis; 1985; eh; ,Ior- 

cho. 	 ge Caznacho. 
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A 	i la degenero de Wi.° 
llianz Auld. Diego, Fernando de: Pri re-
( eraro kaj tics sekvoj. Artur E. Otis; 

eh; Jorge Camacho, 

* La tradukarto kaj tics problemoj. 
Konsiloj poiev°entualaĵ  tradukisto] de 1: 
franca al esperanto. Cherpillod, André; 
La Blanehcti re; 2003; fr; Jorge Coma-
elro. 

* Mateo Falkono (Mateo Falcone); 
Mírirncc, Prosper; La 131anchetiŜre; 

*La krabo kun oraj pincilej. Herge; 
2003; fr; Jorge Camacho. 	

Casterman_ 1981; be; Jorge Carnacho. 
Intcrlingvistiko kaj esperantolo- 

gio: vojoj al la faka literaturo. Blanke, 	
* La enigma de I' ar(ii)neo; Monta- 

Detlev; UEA_ 2003; n1. 	 gut, Abel; 1EM; 2003; at; Jorge Cama- 

* En la komenco estas la vorto; Mat- cho. 
tos, Gerald(); Fonto; 2000; br. 	 * Enkonduko en la verkaron de Mi- 

* Kaj kiu pravan. Memerspertoj. god Espinosa: Carnacho, Jorge; (El 
Zilah, Eugene de; Pro Esperanto; 2002; "Menadc 13al Púki Bid". Festlibro por 
at; Jorge Carnacho. 	 Reinhard Haupenthal. Edition Otis; Jor- 

* Esperanta frazeologio; Fiedler, ge Camacho. 
Sabine; UEA; 2002; ni; Jorge Camacho' 	Ea gesta d'Utnoa; Muntaeut, Abel; 

• Krias la silento; Nemere, Istvz n; Paf?ds editors; 1996; es; Jorge Camacho. 
Eldoncjo Bern; 2002; us: Jorge Cama- 
tiw. 	 * Horizonte del esperanto; Moya 

Aught antologia (1000-1800); Escayola, Giordano; Barcelona Espe- 

Arrld, William kaj Rossetti, Reto (re 	canto-Centro; 2004; es; Giordano Moya. 

dak.); UEA; 1957; n1; Jorge Camacho. 	* La hispana tragedia Last, Jef; Li- 
* Hungara antologia; Kaioesay, K.; broservo de Federacio de Laboristaj 

Literatura mondo; 1933; ho; Jorge Ca- Esperantisto] n] Se rgej Maltcv. 
macho. 	 Vojaĝo en Esperantolando Kol- 

* Krieg in Spanien 1936-1939; Kuli- her, Boris; 	Universala Esperan- 
nc, Horst; Militrrverlag_ I986; de; Jorge to-Asocio, 2002 — ni-- (la eldonejo). 
Camacho. 

Asteriks la gaiilo; Goseinny kaj 	Kristnaska kordo Akordo; 2003 

Uderzo; Ehapa-Verlag; 1973; de; Jorge 	
nl___... Aĉetita de HEF 

Carnaclio. 	 Ann Manaru 
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loj da homoj dum mal-

aranda parto de ilia tem-

po. Por tiuj homoj Espe-

ranto tamen estas tre utila 

kaj plezuriga. 
Forlasi la ekstreman 

desuprismon. Ni rezignu 

la postulojn, ke eta grupo 

da idealistoj decidu_ per 

kiuj riinedoj UNO, EU 

aŭ  unuopaj personoj ko- 

La konata aŭtoro kaj tra-

dukisto Sten Johansson 

konsentis prilumi siajn 

ideojn pri la estonteco de la 

Esperanto-movado. La 

unua paŝo laŭ  li devus esti 

akcepto de la realajoj. Jon 

j por sanigo. 
Laŭ  íi.:. a esperantomo-

vado krizas. Laŭ  aliaj tut _ 
ne, necesas nur silenti kaj 

kaj stei irwnstante 

c~ '.tiaj Cio restos sankta haimonio, rnnnrmu Huemacie. Ni mem uzu Espc-

k <;i i_g.rr_, . Ĉu krizo, stagno, malondo aii ranton por nia propra bezono, tiel farante 

nur 11atmo? Ĉiel ajn, ŝajnas esti io putra ekzemplon al la mondo. Ni uzu .in in- 

en la stato de Verdlando. Jen dek dietaj tense kaj por ĉiuj celoj. Ni flegu la kultu- 

preskriboj por memkuracado: 	 ron kaj arton, sod ankaŭ  la distron kaj 

Forlasi la sektismon. Finfine ni en- amuzon_ 

tombigu himnon, standardon, Majstron 	Forlasi la antagonismon inter Espe- 

kaj aliajn kvazairreligiajn trajtojn. Ni ganto kaj la angle lingvo. La bovo ne estu 

permesu rigardi Esperanton kaj la espe- malamiko de la piejbono. Ni akceptu kaj 

rarrtistojn per la samaj nefermitaj okuloj boju, ke internacia komunikado por 

kiel aliajn sociajn fenomenojn. Ni ne multaj homoj hodiaú estas pli amasa kaj 

fanfaronu, ne hipokritu, ne pavu, ne pa- pli glata ol antaŭ  cent jaroj 	dank' al la 

pago. 	 disvastigo de la angle lingvo. Nur sovi- 

Forlasi la rnitojn kaj la rnegalorna 	nistoj kontraŭas komunikadon pro tio, 

nion. Ni ~esigu la troigojn pri bisnunaj ke ĝi ne okazas per la besta lingvo. 

atingoj de Esperanto-uzado. Ni forgesu 	Forlasi la monopolismon. Estus ego- 

la thntomajn milionojn da nevideblaj, centra ideo pensi, ke utiias nur mia ma-

neaŭdeblaj kaj nctuŝebiaj esperantistoj. rriero agi por aŭ  per Esperanto. Estus ab-

Ni akceptu la realon: Esperanto estas sorde pretendi, ke nur rnia Esperanto es-

uzata je tre varia nivelo de kelkaj dekmi- tas la sola i7usta. Ni komprenu, ke Espe- 
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ranto estas tio, kion csperantistoj 
pur interkompreni4gi. Kion ai faras en 
Esperanto, don ni faru pro tria propra va-
loro, ne pur "utili al nia kara lingvo". 

Forlasi la amindumadon kun nac
niaj rondoj izoliF7emj kaj konservemaj. 
Ni laboru por internacia reciproka in-
fluo, ne por nacia aŭ  paroha meni.ufi.ĉo. 

La kongreso de Bilbao estos riĉa rilate 
al la rikolto de novaj vcrkoj en kaj pri 
Esperanto. Krono la hispanlingva -El es- 

Forlasi la adoron jc.harmonio kaj kon- peranto: lengua y Cultura" de Antonio 

kordo. Ni ne plu tero kaj prisilentu inter- Valt n, kaj la oka numero de la serio I-Iis-
najn Roadiktojn kaj malkonsentojn, sen pano Literaturo "Suzana kaj la ĉasisto) 
kiuj eblus neniu evoluo. Ni respektu kaj de enuoj" de Pio Baroja, ni ĉiuj povos 
flegu la diferencojn. 	 gui du novajn librojn de la hispana ver- 

.Forlasi la izolon en landaj inovadoj. 
k sto Jorge Camacho. 

Se agi havas lingvon internacian, kies ne 	Cu surprizo? Jes por la publiko, sed ne 
uzi r in internacic? Ni ne revu pri tut- por liaj pluvi-kamaradoj. kiuj, disfoje, 
mondeco, sed realigu gin. 	 havas la plezuron private legi liajn no- 

vajn  la blindan varbadon per troi 
	poemojn. Forlasi 

 kaj mensogoj. Finfine ni komprenu, 	Ambaŭ  verkoj, kiuj aperos sub la 
ke el cent varbitoj naŭdek naŭa fbriras, marko de le eldonejo Bero, estas poema-
ĉar ili ne trovas utilan aú plezurigan uzon roj. La unua "Cclakantoj" estas plene es-
de la lingvo. Prefere ol varbi cent novajn, percale, sed le dua "Saturno" estas do-
ni zorgu krei ion allogan kaj valoran, por lingva volumo kun poemoj, originale 

ke ph multaj varbitoj restu uzaantuj. verkilaj jen cn Esperanto. jen en la hispa-
"Cent semoj perdiaas, mil semoj perdi- na lin<wo, kun iliaj respektivaj tradukoj. 

as, ni semas kaj somas konstante." Cu 
ni ne provu foje ankaŭ  sterki? 	 Du fi-andajoj. Kredu ruin. 

Forlasi la scksisnton kaj agismon. Ni 
malmuntu la virajn klikojn, kies anoj 
elektas unu la alian ne vidantc la kompe-
lemon de aliuioj. Ni emcritigu la vetera-
nojn kaj fiat  je la talento de homoj mal-
ph ol 50 jaraj. 

G~ Zocato 

—25 
Src ri .Iolianssr.7/i 
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Angulo c e la urbo 

Du monatojn antaCi la kongreso jam 

aliis 218 kongresanoj el plej diversaj 

ropaj kaj ckstcreúropaj landoj. 

Memoru la konstantan adreson: 	restoracio) 	 Bernice (tipa fiŝkaptista 

	

Grupo Esperantista; Barrencalle 	urbcto) 	Lemoiz(fermita atomenergia 

	

Barrcna, 7-1 D; 48005 Bilbao; Tel: 	centrale) — Getxo (Fama fcrponto de la 

• 944-16-44-92; 696-61-39-58; <es- 	19a jarcento). 

peran.tobilbao(rtcrra.com> 
Ĝis revido en la bonklimata nordo.. 
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Memoru la ekskursoj: a) Boatc gis 

Porrugaletc; b) Muzco Guggenheim; c) 

Muzeo Guggenheim vere imponas 	BilbaelArtxanda; kaj la dinmanC.on tutta- 
pro sia aŭdace arkitektura strukturo. 	ca ekskurso: Bilbao — Gernika (vizito 
Jen unu el la multaj vidindajoj de la 

maderniĝanta Bilbao. 
en la Biskaja Parlamento kaj en la Mu-

zeo pri Paco; libera promenade tra la ur- 

beto) 	Mundalca (komuna mano ~c 

63a Hispana 
Esperanto-Kongreso 

kaĵ  6a Ebrop-Unia 
E-Kongreso 

Bilbao 

25a is 29a de augusto 200. 
La kongresejo 



Cu
reoon de la leonojiangla. ' Kiam ni havas 

u l a angla 	werandcgajn diferencojn de forta inter 

1 	 ]metioj, kiel nun, estas la logo kiu Iibed- 

gas, kaj Ia senbrida Iibereco kiu subpre- 

jam venkis? 	mas." 

2 "La angla kiel intornacia lingvo si-

ntilas al la unua antasproduktita auto, la 

Respondo de Sctín C) Riain, irlandtt 

 
"model I Ford": ~~i signifis n~ulte~ae pli 

diplomato on 13crlino, al homoj, kiuj sin 	bonan situacion komparo al la anta0??a, 

core kredas ka la angla jam gajnis, " ke la sed kiu nuntempe ŝatus ŝangi sian novan 

vagonaro jam torvoja~~is", kiel diras BMW kontraŭ  "model T Ford"? Espe- 

rtnrltaj, kiaj no nalsi~tipatias kun Lspc 	ranto, kiel internacia lingvo (kaj mi sub- multaj, 

sed kredas ke estas tro malfruc. 	strekas internacia, ne ondas ko veras en 

aliaj uzadkampoj), estas la plej moderna 
Kiel irlandano, mi povus respondi ke 

I3M\\, aviadilo au biciklo, laŭ  via gtrs- oĉ  ĉc Ili, Ric ni chic antaŭas la ecteran 
to.'~ 

[uropon ĉar ĉiuj jam parolas One angle 
kaj la plimolto perdis la propran irlandan 	

3. "La angla sitnilas al tzt~~a rozo, bela 

ling or jam do 4 gcncracioj, granda mo- 
non 

tre satata floro. Sed kiu ŝat€ s gardo 

vado daure iuktas por la it-landa kaj ~_ustc r'e'n lilenar~ do rugaj rozoj, kun neniu alia 

NE akceptas la aserton, ke la angla jam floro? Al tialingvagardeno kondukas la 

venkis. nutatcmpa son.regula intornacia uzo de la 
angla." 

l . Naciaj lingvoj similas al bestoj, kaj 

la angla, nuntempe la plej forta, ai leono. 	
g "Ankaŭ  la franca "venkis" antaŭ  

Akcepti la nuntctnpan dominadon de Ia 	
rnu jarcento. Latino venkis antaŭ  2000 

anla, nor C:ar t estas fakto, similus al 
jaroj, scdkie gi ostas nun. Malgraŭ  la an- g

akceptu de sttuacto, ke ĉiuj bestoj en la 
glalingva -venko", por komerci on Li- 

bc:. togat-dono vagu senkatenc , nor ĉar 
nia. oni lernu la ĉinan. 

rompis siajn kavojn. En tiu kazo la mor 	5. Cu ĉiuj cOroparlamcntanoj regas la 

tigo de ĉ iuj aliaj bestaj fare rio Ia leonoj 	rrng]an? Se je.s, purkío utilas tie Ia inter- 

santtiom ccrtas kiom la morti~,o do ĉ iuj 	Iarcti~5toj'? Sc ne, kie ~ai fakte "~~cnkis `' 

aliaj lingvoj se la nuna internacia trzo de 	(i. Anglttling ~'ano en ~~longolictpovas. 

la angla rnjtu, daitri senhridc. 	 eble, atingi sian hotelon per la angla; 

Estas ttpokritc tiajnigi ke oni ne kom- 

prenas tian: "Domaac ke la aliaj bos 	"~..c Mondo lliplomatiyuc„ 

toj:`lingvoj no estis sufiĉc fortaj por Ron- 	Vera lukso en Esperanto'. 
kurenci kun la lconoj..angla on líbora 
merkato. Ilia morto nur pravigas la satpe 	 i}Ileo.mondedapio.com  htt 

- 	 _..._ 

+1E F-Bulteno n-ro 366 	 —27 



Esperanto estas viva lingvo! 

":Post plurjara batalo ]tungariaj espe- 	De la jaro 1995 estiais interesa feno- 
rantistoj sukcesis rekonigi esperantan meno en Hungario pro la aperu de leigo 
lingvon viva," diras Oszkar Princz, la pri la deviga ekzamenigo pri fremdaj 
generala sekretario de ldungaría Espc- iingvoj en altiernejoj kaj universitntoj. 

ganto-Asocio. "Kompreneble por espe- "Ekde tin tempo abrupte ekkreskis la 
rantistoj neniam estis dubo pri tio ke la nombro dc tiuj gestudentoj kiuj trapasas 
esperanta lingvo laŭdevene estas artefa- statan lingvoekzamenon," klarigas 
rita, planita lingvo, sed �i f tria is viva Princz, kiu ankaŭ  kunordigas la esperan- 

lingvo." 	 to-lingvockzamenojn ene de la Fremd- 

La Ministerio pri Instruado en letero lingva Pluperfektiga Centro (FPC). La 

informis 	la 	IIungarian 	Esperan- plimulto de gestudentoj dum la lastaj ja- 

to-Asocion, ke laCt la deklaro de Lin;- roj trapasas Ŝtatan lintgt oekzamenon pri 

Voscrenca Instituto de Hungara Scienca la lingvoj angla, gernnanu, ÍranCa , En la 

Akademio Esperanto kvalitikii)is kisi jaro 2002 sue la popularecolisto la trian 

viva lingvo. Lastatempe, kelkaj ŝ tataj lokon okupis Esperanto, fùrpuŜante de la 

instruinstitutoj ne volis taksi esperantan 	tria loko la francan. 

lingvon egalrajta al aliaj lingvoj. Ci tiu 	Studentoj prelzr'as 1_speranwn pro tio 
kvalilikado Seemsis ais nun la insinua 	kc gi estas lrtcilc lernebla kaj la reguloj 
don de la internacia lingvo. preskaŭ  senesceptaj, Lingvistoj kalkulas 

ke komencanto bezonus sesonon de la 

Ĉu la angla.._ (daŭrigo) 	tempo por lerni Esperanton ol aliaj líng- 
vuj kiel la angla, fianca ait germana. 

Esperantisto povas diskuti kun mongo- "Nun ni jam povas denove proponi 

loj pri la mongola kulturo lsperantc. 	Esperanton inter la elekteblajn studob- 

7. Se iu fanfaronas pri sia altnivcla jektojn de lernejoj funkcianta] sur ~iul 

scipovo (le la angla, proponu ke li klari- niveloj.'" La sukceso, laii Princz. ankuCi 

gu angle: A. Kiel t tnc•iigi veturilon? 13, 	bazi17is sur la piuijardekaj e5pciiintittij 

Kiel flui terpoman omicton? Meznivcla agadoj kaj ĉefe tiu de c.sperantistaj ling- 

esperantisto, post kelkaj montato! de cíi- 	ti istoj jam naortintaj kaj de tiuj nura labo- 

litgenta lernadu, kapablan. 	 rantaj en pluraj Iingv aj institutoj, kaj uni- 

)Lv1/t O IZirrztr; I'rc irlc n e rle Ettroilu 	
vctrsitataj katcdroj. 

Esperanto-Un o 	 Brusela Kortuutikud-Coitre 
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ferencojn al la ne plu ekzistantaj URSS 

a~ 	
kaj la `"du blokoj", Same okazas, malttc- Horizonte del liĉe, rilate al la la lastaj terorismaj kaj ne- 

ESperanto•. 	toleremaj okazintaĵoj, kiuj montras ke, 
kontraŭe al la penso de la aŭtoro, bedaŭ-
rinde, la religia fanatikeco ankoraŭ  ne 
estas clradikigita. Certe tiuj temoj restas 

Mi faros etan komentarion de la libre- 
en la libro pro la deziro ne niodifi la teks- 

to aperinta en hispana lingvo "Horizonte 
ton nek la spiriton de la originala verko 

del Esperanto", malgraŭ  la fakto ke, 
de la aŭtoro. 

eble, mi ne estas la persono plej adekvata 
por plenumi tiun taskon, ĉar mi mem 	Fine, nur danki unu plian fojon al Bar- por 

 iamaniere en la korektado de ccluna E Centro, kaj al ?ia Prezidanto 

la teksto. 	 S-ro Salvador Aragay, pro ilia konstanta 
laboro por la disvastigo de Esperanto kaj 

La aktuala versio tentas pri traduko en 
dE aia originala literaturo. 

la hispana lingvo de verko originale vcr- 
kita en esperanto `Esperanto en pros 	M. ?nJrrelrr Uiuc~rúr 

pektivo", de la clstara esperantisto S-ro 
Giordano Moya Escayola, kaj mi deziras 
reliefigi la intereson, kiun vekis 	tiu 	Intrig©- teatro 
libro, kaj sekve de tio aian tradukon en la 
korea kaj japana lingvoj, kiu fakto insti-
gis Barcelona Esperanto-Centro-n 
(BEC) rcalici Tria tradukadon en la his- 	En la 68a Hispana Kongreso, okazin- 

pana lingvo, kiel ekzercado de la lernan- ta en Valencio, oni prezentis verkon de 
toj de supera E-kurso de BEC. 	Antonio Ruiz Negre, titolita "Intri- 

Mi ne komentarios la verkon de S-ro go-teatro", kiu konsistas el tri teatraĵoj: 

Moya, ĉar tio estas ne oportuna, se kon- "Amara doleaĵo", "Cis la limo" kaj "Pri 

sideri kc la originala versio en esperanto la koro", esperantigitaj de Julio Tarín kaj 

estas ja tre konatni. Tamen, mi deziras Santiago M.iquel. 
gratuli la iniciaton de BEC, kiu nun dis- 	Antonio Ruiz Negre naski?is en Va- 
ponigas la verkon al pli vasta publiko, lencio en 1938a, kaj debutis cn la sesde-
sub la nova titolo Horizonte del Esperan- kaj jaroj. Li membras en pluraj verkistaj 
to, en la hispana 	 asocioj kaj liaj teatraĵoj estas studobjek- 

La traduko klopodas esti kiel eble plej to en altnivelaj seminarioj de kelkaj uso-
fidela al la originala teksto, pro tio, kaj naj universitatoj. La nombro de liaj ver-
pro la fakto kc la historiaj eventoj rapide koj nombras jam pli ol 50. De la oka jar-
sangirras, ni ankoraŭ  trovas plurfojc re- deka, Negre instruas kaj reaisoras diver- 
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sajn trupojn, kiuj prezentis liajn kaj aliu- 
lajn verkojn. 	 estas la taglibro de nmondvojago en 79 ta- 

En la tri komedioj de la volumo, lertaj goj de du homoj, sen aviadiloj, laic la 
intrigoj permesas al Ruiz Negre eulfaze fama romano de Jules Verne. Malkicl la 
prezenti la kruelajn aspektojn de la kri 	du personoj de la franca verkisto, ili 

zoj (jen ekzistada, jen socia) de liaj per- elektis vojatai ĉefe ne mare, sed tero, laŭ  

sonoj. 	 la Silka Vojo, Japanio, Usono kaj la eli- 

La alegoria portreto prezentita d€ rrbo: London. La vojago okazis kun 
Ruiz Negre en tiuj intrigo-komedioj es- granda tempoprenw, tamen la mondvo-

tas morna kaj mizera, c ar lia teatro raton- jaaantoj renkontis afablajn esperantis-
tras la trajtojn de fiaskinta socio materia, tojn ĉie en siaj haltoj, kio permesis al ili 

en kio la spiritaj valoroj tre malabundas. 	ui multajn vidindajojn kaj glatigis la 

La libron eldonis Grupo Esperanto de voja -ajn incidentojn. 

Valencia, kaj la prezo estas 8 eŭroj (la 	La libro, atentokapte verkita, instigas 

sendokosto estas inkluzivita). 	 legadon kaj evitas kliŝojn. Krome, ji es- 
tas humurplena. La aŭtoroj kombinas ta-
glibran rakonton kun parentezoj jen en- 

Con el esperanto ciklopediaj jen analizaj. Esperanto ape- 
ras en la libro tre nature: en la komenco 

en la mcc h  i i a 	oni iom klarigas pri Ai kaj inencias la es- 
perantistecon de Verne. Poste, laŭlonge 

de la libro, oni de tempo al tempo men- 

269 panoj, formato 24 x 17 cm, Prezo: cias gin, tiel ke oni klare vidas, ke la du 

17 diroj. 	 aventuremaj vojaeantoj uzadas in por 

Jen, post sukcesa eldono en la katalu- interkomprcniCIi ĉie. 

na "Amb l'esperanto a la mobdila", ĵus 	Mcndu ĉe Kataluna E-Asocio: 

aperis la hispana traduko de verko, kiu <kea-kasisto@esperanto-ct.org> 
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Libroservo 

tel: 937-275-021 

Konto ĉe Banco Sabadell: 

0081-0900-82-0006712484. 

Civilizaclo 
Ekde la vigla interveno cn 1999 de la 

kantisto de Strika Tango, Alejandro 
Cossavella, ken la tiucpokaj Porkoj, oni 
povis pensi ke lia baza kaj vigla roko es-
tas 'frukto de elekto, devige neinversi.ge-
bin, per trakonduki la lingvon de Za-
menhof trans la barilojn kaj blenditajn 
pordojn per ldabofrapoj. Cu tio estis pro 
manko de kuituro ah muzika tekniko su- trakta, kiel Ale priskribas in al ni (humu-
f ee klera, ah simple pro planko de pa- re, konkludas per 3 aldonaj titoloj la ver-

cienco por agi ph diplomate? Nu, doma- ken kiu jam estas densa kaj cbriiga. 
por la finoj de tiu stilo same kiel per la 	Tiu ĉi albumo estas pompa, inspirita, 

alergiaj kritikantoj, Alejandro estas vgis 	saturitru per la suno kiu vidis lin naskir~i, 
funda artisto, plurfaceta kaj altgradc ta 	kaj làriaos tutcerte rnejkoŝ tona refere.n 
lerta .kiu ne ĉesos surprizi nin? 	co. Kaj 	vi ne certe bone komprenis 

Tiu ĉi nova albumo estas verko pro- kial... aĉetu g)in. Jen ĉio! 
funde inda je esperanta interkultura in-
klino, kaj ;ia aŭtoro, kiu postulas kun in-
sisto la utilon de projekto transe de la 
lingvaĵo, ne hezitis lasi registri la klava-
rojn, bloviustrumentojn, kaj kelkajn per-
kutilojn de muzikistoj ci diversaj hori-
zontoj je miloj da kilometroj de sia hej-
ma cirklo. Estas en la Studio de la Trap-
pe, en la ejoj mem de Vinilkosmo, ke tiu 
muziko, tamen forte inspirita dc la lati- 
namerika 	

Serrano Perez 

namerika tradicio, trovis la tutan deziri- 	Font Mova 32, 08202 Sabadell 
tan plurecon de Ale, kaj eskapas sam- 
tempe la etikedojn kiuj tendencas limigi 	luis_serrano@rnixmaii.com  
la radiadon de tiaj kreaĵoj. 

Ne malpli ol 13 muzikistoj el pluraj 
malsamaj landoj partoprenis la surben-
digadon, kaj por fini, La Desertoj Dezer-
taj, uieformala bando, travidcbla kaj abs- 
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(~ 	̀ 	 Facultad de Ciencias Economicas 

OS 	0 	 Avda Lchendakari Agirre 

ALI C5110 N-RO 

(IBoNVOLU SKRIHI TAJPE ni I PRESLITERE) 

Familiaj nomoj 	  

Antaŭnomo: 	  

Naskiĝdato I  I 	  HEF-numero 	  

Adreso 	  

	 Poŝtkodo ......... ..... 

Urbo 	 Telefono 	  

Retadreso 	 Faksilo ............ . 

2) Nur por stati,,stiko 

Kongreskotizoj 	  gis 03-12-31 	 gis 04-04-30. , poste 

Individua Kongresano (1K) 	  50 € ... . 60 € 	70 € 

Kunulo / Junulo(2) 	  35 € .... 40 € 	45 % 

Infano (naskiginta post 1990/12/31 ) ........... 0 € 	 O € 	 0 € 

(2) Kunulo devas loĝi kun IK, kaj Junulo estas tiu naskiginta post 1974-12-31. 

Donaco 	  

ENTUTE' 	  

Kotizu pere de parkaso Bilbao Bizkaia Kutxa (BBK). 

konto-numero: 2095-0 14 1-45-22 1 800 1 832 al la 63a Hispana E-Kongreso. 

Kunsendu la pagpruvilon kaj la aliĝilon al la suba adreso. 

Por bankĉBekoj kaj poŝtmandatoj aldonu 10% 
LA KOTIZO ESTAS NE REPAGEBLA. 

Dato kaj subskribo 	  

Konstanta adreso: Grupo Esperantista (H K); Barrencalle Barrena, 7-1 D; 

48005 Bilbao; Tel: 944164492; 696613958; esperantobilbaoP;tcrra.com  
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